Jægerrådet Viborg
Referat bestyrelsesmøde 13. februar 2020
Tilstede: Jens Kr. Hedegaard, Tage Toft, Knud Erik Jensen, Per Fisker, Linda Nielsen og Jaime Würtz.
Afbud fra: John Lund og Kim Kiilerich.
Referat fra Jægerrådsmøde d. 27/1-20
Godkendt.
Bestyrelse konstitueret.
Formand Linda Nielsen, næstformand Per Fisker, sekretær Jaime Würtz
Orientering fra kredsen.
Ny emner til hjortevildtsformand Vest.
1. Jan Furer Madsen, Tim
Valgmøder- HB og formand DJ
Kandidater til-HB-formandsposten.
1. Lars Christian Rejkær
2. Norbert Ravnsbæk
Kandidater til formandsposten i DJ
1. Claus Lind Christensen
2. Jesper Lindgaard
Bestyrelsesdeltagelse i repræsentantskabsmøde d. 20/6-20:
Linda, Knud-Erik, Per, Jens Kristian, Jaime og Lars Henrik deltager
Generalforsamling i Stevnstrup Enge 21/-20.
Linda, Per, Knud Erik deltager. Øvrige jægere i Viborg Kommune opfordres også til at deltage. Mødet finder
sted i Randers Naturcenter. Bliver annonceret i Jæger og på hjemmesiden.
Det grønne råd (Tage)
Tage er valgt til 4 år mere i rådet.
Ansøgning/bevilling af midler til mårhundebekæmpelse. Der er ansøgt om kr. 93.000,-, og vi fik kr. 50.000,Beløbet til indkøb af natsigter er ca. 14.000,-, og restbeløb på ca. kr. 35.000,- bruges til indkøb af fælder og
kameraer.
Der skal findes en fordeling i 4 områder, der kan låne en natsigte m.m.

Koordinator i hvert område bliver dem, der har styr på fælder, kameraer m.m. Al afrapportering foretages
til Tage Toft, som er kontaktperson med hensyn til afrapportering til kommunen.
Knud Erik, Tage og Per er nedsat i en styregruppe til forvaltning af de bevilligede midler. De forsøger at
finde kontaktpersoner for flg. områder:
Bjerringbro, Hammershøj, Møldrup og Mønsted.
Hvert kamera sender info ud til koordinator og 2 skytter.
Evaluering af jægerrådsmøde 27/1-20
Godt møde med mange gode og sobre indlæg. Der blev talt om ny struktur m.m. Flere savnede en dybere
forklaring fra HB- medlem NR omkring en evt. ny struktur. Gode diskussioner om bla medlemstal i DJ. Alt i
alt et stort og godt møde med 55 fremmødte.
Dias og it fungerer ikke optimalt.
Evaluering af efterårets jagter
Alt er forløbet efter bogen. Det har været nogle hyggelige dage med ok afskydning.
Fastsættelse af regler for indskydning af salonriffel.
Linda har haft kontaktet Nicholai Vigger Knudsen, DJ og fået en saglig/faglig vurdering af vores nuværende
indskydningsregler. Per Madsen fra Viborg Kommune er ligeledes kontaktet, og han har bekræftet, at vi kan
få stillet ammunition til indskydning til rådighed fra Viborg Kommune. De nye regler udsendes til alle lokalforeningsformænd.
Rågeregulering 2020
Der indkaldes til et møde med Per Madsen, Peter Madsen, Bjørn Jensen og Karl Buksti med henblik på proceduren i 2020. Linda og Per afholder dette.
Opfølgning på opgaver fra foregående møde.
Ingen hængepartier.
Evt.
Intet til dette punkt.
Næste møde
D. 23/4-20 på Sdr. Mølle. Linda har ”købt” en nøgle samt adgang til lokaliteterne af Asmild-Tapdrup Jagtforening.

Referent
Jaime Würtz

